BESZÁMOLÓ
A BALATONAKALI MANDULAVIRÁG STRANDON VÉGZETT
2022. ÉVI VÍZIMENTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Tisztelt Koncz Imre Polgármester Úr!
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Balatonakali
Község Önkormányzata között a Balatonakali Mandulavirág strandhoz kapcsolódóan 2022. május
4-én létrejött medervizsgálattal és 2022. március 28-án létrejött strandi vízimentéssel kapcsolatos
megbízási szerződések értelmében az alábbiakról tudok beszámolni:
A 2022. évi strandi szezon előtti fürdőterület átvizsgálása
2022. május 25-én Egyesületünk elvégezte a Balatonakali Mandulavirág strand fürdőterületének
szakszerű – apró szemű lánccal és ultrahangos szonárkészülékkel történő – medervizsgálatát, melyről
a korábbi évekhez hasonlóan idén is jegyzőkönyvet állított ki, amit megküldött az Önkormányzat
részére.
A 2022. évi strandi szezon(ok)ban eltöltött naptári és szolgálati napok száma
Előszezon: 2022.06.17.-2022.06.30. (08:00-18:00) 1 fő vízimentő,
Főszezon 2022.07.01.-2022.08.20. (08:00-19:00) 2 fő vízimentő,
Főszezon 2022.08.21.-2022.08.21. (08:00-18:00) 2 fő vízimentő,
Utószezon: 2022.08.22.-2022.08.28. (08:00-18:00) 1 fő vízimentő.
73 naptári nap alatt 124 szolgálati napon láttunk el vízimentési feladatokat az Önök strandján,
összesen 13 strandi vízimentő kollégánk közreműködésével.
Sajnálatos módon szervezetünket is érintette június végén, július elején a magyar munkaerőpiacon
tapasztalható súlyos munkaerőhiány. Ennek következtében a szerződésben foglaltaktól eltérően 2022.
július 1-én két fő vízimentő helyett csak 1 fő tudott szolgálatot teljesíteni. Ezúton is köszönjük
megértésüket és együttműködésüket a kialakult helyzetben.
A mentési feladatok rövid összefoglalása
A 2022. évi strandi szezon alatt a szolgálatot teljesítő vízimentőink 35 alkalommal láttak el könnyű
sérültet a strandon. A strandi szezon alatt a szolgálatot teljesítő vízimentőknek nem kellett magasabb
szintű ellátáshoz segítséget kérni az OMSZ-tól.

Prevenciós program a strandon
2022. június 16-án a Balatonakaliban táborozó nagykőrösi Arany János Református Gimnázium
Rendészeti Szakgimnázium tanulóinak tartottunk prevenciós előadást és bemutatót a strandon. A
program szervezésében nagy segítségünkre volt Kovács Ágnes strandgondnok, így minden feltétel
biztosítva volt ahhoz, hogy az előadás és a bemutató remekül sikerüljön. A diákok nagyon élvezték,
és aktívan részt vettek a programban.
Pár szóban a vízimentők és az Önkormányzat közötti együttműködésről
A Balatonakali Község Önkormányzatával hosszú évek óta sikeres az együttműködésünk. Az
Önkormányzat nyitott és segítőkész hozzáállása nagyban megkönnyíti Egyesületünk munkáját.
Strandi vízimentőink, területi vezetőink és Kovács Ágnes között az idén is kiváló és zökkenőmentes
volt a kommunikáció. Az esetlegesen felmerülő problémákat minden esetben közösen és gyorsan
megoldottuk.
Köszönjük, hogy az idei szezonban is együtt dolgozhattunk és bízunk abban, hogy ez 2023-ban sem
lesz másként.
Balatonfüred, 2022. szeptember 08.
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